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Vize

Udržitelná, spravedlivá a 
prosperující budoucnost pro lidi a 
planetu založená a evropských 
hodnotách.

– Boj proti změně klimatu (35%)

– Příspěvek k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje

– Posílení konkurenceschopnosti 
a růstu Unie



Co je to Horizont 
Evropa?

Ambiciózní rámcový program EU pro výzkum a inovace (2021–
2027) 

•k posílení vědeckotechnické základny EU a 
Evropského výzkumného prostoru (EVP)

•ke zvýšení inovační kapacity, konkurenceschopnosti 
a tvorby pracovních míst v Evropě 

•k plnění priorit občanů a udržení našeho 
sociálněekonomického modelu a hodnot



Získané zkušenosti z 

průběžného hodnocení H2020
Hlavní novinky v HE

Znásobení dopadu zaměřením 
na konkrétní úkoly a 
zapojením občanů

Podpora průlomových inovací

Posilování mezinárodní 
spolupráce

Větší důraz na otevřenost

Racionalizace struktury 
financování



Stav přípravy



• Evropský parlament a Rada dosáhly dne 19. března 2019 
společného pohledu ohledně programu Horizont Evropa 

• Komise zahájila přípravy na provádění programu Horizont 
Evropa

• 11.12.2020 - Dohoda mezi EP a Radou na rozdělení rozpočtu 
pro jednotlivé oblasti 

• 11.12.2020 – Dohoda o VFR na období 2021 - 2027



Finální rozpočet Horizontu Evropa 
(dohoda z 11.12.2020)



Strategický plán udává směr 
pracovních programů

• Hlavní rysy 

– Rané zapojení členských států a rozsáhlá komunikace s nimi 

– Rozsáhlá komunikace s Evropský parlamentem 

– Konzultace se zúčastněnými stranami a širokou veřejností

• strategické směry investic do výzkumu a inovací v období 2021–2024

• soustředí se především na II. pilíř programu, ale zahrnuje rovněž relevantní 
části I. a III. pilíře a části „widening“

• důraz na propojení všech částí programu

• implementace prostřednictvím pracovních programů

• obsahové zaměření

– politické priority Komise se zaměřením na klimaticky neutrální a zelenou Evropu, 
digitální transformaci, ekonomiku pro lidi 

– 4 hlavní strategické orientace, 15 oblastí dopadu, 32 očekávaných dopadů, 6 
tematických klastrů

– mise, evropská partnerství

– horizontální cíle: mezinárodní spolupráce, gender, integrace SSH, klíčové 
technologie, etika, otevřená věda, sociální inovace



• hlavní strategické orientace 

1) podpora otevřené strategické autonomie prostřednictvím 
vývoje klíčových digitálních a nových technologií, sektorů a 
hodnotových řetězců 

2) obnova evropských ekosystémů a biodiverzity a správa 
udržitelných přírodních zdrojů 

3) přeměna Evropy v první digitální, oběhové, klimaticky 
neutrální a udržitelné hospodářství 

4) vytvoření odolnější, inkluzivní a demokratičtější evropské 
společnost



Horizont Evropa: evoluce, ne 
revoluce

Specifické cíle programu
Podporovat všechny formy inovací, 

posilovat uvádění na trh

Posilovat dopady výzkumu 

a inovací na podporu politik EU

Podporovat tvorbu a šíření 

vysoce kvalitních znalostí

Optimalizovat dopad výsledků programu v posíleném EVP

Posílení Evropského výzkumného prostoru

Reforma a zlepšování evropského systému VaISdílení excelence

Pilíř 1
Otevřená věda

Evropská rada pro výzkum

Akce „Marie Curie-Skłodowska“

Výzkumné infrastruktury

Pilíř 3
Otevřené inovace

Evropská rada pro inovace

Evropské inovační ekosystémy

Evropský inovační 

a technologický institut

Pilíř 2
Globální výzvy a konku-

renceschopnost 

průmyslu
• Zdraví
• Kultura, kreativita a inkluzivní 

společnost

• Občanská bezpečnost ve 

společnosti

• Digitální oblast a průmysl
• Klima, energie a mobilita

• Potraviny a přírodní zdroje

Společné výzkumné středisko

K
la

st
ry



Typy projektů a míry financování

• Podmínky účasti: 

– Konsorcium se musí skládat minimálně ze tří subjektů, přičemž 
každý musí být usazený v jiném členském státě EU či jiné zemi 
přidružené k RP Horizont Evropa. Nejméně jeden subjekt však 
musí být usazen v členském státě EU. (Pokud není uvedeno 
jinak)

• 3 druhy akcí

– RIA – výzkumné a inovační akce (100 % financování)

– IA - demonstrační aktivity a pilotní ověřování (70 % 
financování)

– CSA - pořádání informačních a networkingových akcí (100 % 
financování)

• Jednokolové x Dvoukolové výzvy



Pilíř 1 – Otevřená věda



ERC předběžné uzávěrky

Typ grantu ERC StG ERC CoG ERC AdG ERC SyG ERC PoC

Popis
2-7 let od Ph.D.
1,5 mil € na 5 let

7-12 let od Ph.D.
2 mil € na 5 let

Vynikající 
výsledky za 

posledních 10 let

2,5 mil € na 5 let

Pro tým 2-4 
řešitelů

10 mil € na 6 

let

Ověrení koncepu 
pro držitele ERC 

grantů

150 tisíc €

Otevření 
výzvy

12/01/2021 21/01/2021 20/05/2021

V roce 2021 se 
neočekává

14/01/2021

Uzávěrka 
výzvy

09/03/2021 20/04/2021 31/8/2021

16/03/2021
17/06/2021

20/10/2021



MSCA předběžné uzávěrky

Typ 

grantu

MSCA Doctoral

Networks

MSCA 

Postdoctoral 

Fellowships

MSCA Staff

Exchange

MSCA 

COFUND

MSCA 

CITIZENS

Popis Pro Ph.D studenty

Individuální 

granty pro 

postdoktoranty

Výměnné 

pobyty

Spolufinancovaní 

národních, 

regionálních a 

mezinárodních 

programů

Evropská noc 

vědců

Otevření 

výzvy
04/05/2021 15/04/2021 07/10/2021 11/10/2021 17/06/2021

Uzávěrka 

výzvy
16/11/2021 15/09/2021 09/03/2022 10/02/2022 14/10/2022



Pilíř 2 – Globální výzvy a 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu

• Posílení klíčových technologií a řešení na podporu politik EU a 
SDGs





Mise

• Lepší propojení výzkumu a inovací s potřebami společnosti 
a občanů, velké zviditelnění a dopad

• „Mise“ je portfolio akcí napříč obory určených k dosažení 
odvážného, inspirativního a měřitelného cíle ve 
stanoveném časovém rámci. Má dopad na společnost a 
tvorbu politik a je relevantní pro výzkum evropského 
obyvatelstva. 

• Konkrétní mise budou plánovány v rámci 2. pilíře – max. 
10 % rozpočtu relevantního klastru

• Sdělení EK posunuto na březen 2021

• Misijní rady mají nyní 6-12 měsíců na vypracovaní 
implementačních plánů pro jednotlivé mise

• Důraz na synergie s ostatními programy -> předběžný 
rozpočet na misi z HE je 5 mil €



• Představení během R&I Days



Partnerství

• Nový přístup k evropským partnerstvím -> racionalizace

• 3 typy:



Oblasti partnerství

• 49 kandidátů

• Seznam všech navržených partnerství k dispozici zde.

• První balík spuštěný společně s pracovními 
programy 2021/2022

• První čtvrtrok (Q1) 2021: Uveřejněni pracovního 
programu 2021/2022, který bude obsahovat prvý balík 
společně programovaných a spolufinancovaných 
Evropských partnerství;

• Druhý čtvrtrok (Q2) 2021: Přijatí základných právních 
aktů Radou EU a EP v případě článku 185 a Radou EU 
v případě článku 187.

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe_en#types-of-partnership


Pilíř 3 – Otevřené 
inovace

• Podpora průlomových inovací vytvářejících trhy a 
ekosystémů příznivých pro inovace



Evropská rada pro 
inovace 

• Podpora přelomových inovací a růstového potenciálu, které jsou 
příliš rizikové pro soukromé investory (70 % rozpočtu vyčleněno 
pro malé a střední podniky)

• Dva navzájem se doplňující nástroje, které překlenují překážky na 
cestě od nápadu k investovatelnému projektu



Rozšiřování účasti a posílení Evropského 
výzkumného prostoru 



Více informací o RP Horizont Evropa:

• Oficiální stránky EK věnované přípravě programu 
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

• Funding & Tender Opportunities Portal, který shromažďuje 
informace o veškerém unijním financování -
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

• Informační brožura k Horizontu Evropa (TC AV ČR) -
https://www.h2020.cz/cs/obecne-novinky/tc-vydalo-
informacni-brozuru-k-rp-horizont-evropa

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.h2020.cz/cs/obecne-novinky/tc-vydalo-informacni-brozuru-k-rp-horizont-evropa


Děkuji za pozornost!

fancova@tc.cz 

www.czelo.cz

www.tc.cz 


